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HỌC KỲ I  

Theo chuẩn: ĐS( 47 tiết) + HH(23 tiết) + KT giữa HK1(1 tiết) và KT cuối HK1(1 tiết )  = 72 tiết. 

Tinh giảm 6 tiết còn:  

ĐS( 43 tiết) + HH (21 tiết) + KT giữa HK1(1 tiết) và KT cuối HK1(1 tiết ) = 66 tiết. 

 

PHẦN I. GIẢI TÍCH 12(43 tiết) 

TT 
Chủ đề/ 

bài học 

Số 

tiết 

quy 

định 

Số  

tiết 

đã 

tinh 

giảm 

    Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 

Chủ đề 1:  

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN 

CỦA HÀM SỐ (Gồm §1) 

• Tính đơn điệu của hàm số. 

• Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm 

số. 

• Bài tập. 

3     3 

 
- Ví dụ 5 và bài tập 5 (SGK):  Tự học có 

hướng dẫn. 

- Không dạy cm bđt bằng các sử dụng 

tính đơn điệu.  

2 

Chủ đề 2:  

CỰC TRỊ HÀM SỐ (Gồm §2) 

• Khái niệm cực đại , cực tiểu. 

• Điều kiện đủ để hàm số có cực trị. 

• Quy tắc tìm cực trị. 

• Bài tập. 

4    3 

(2 tiết lý thuyết + 1 tiết bài 

tập)  

- HHDD2+HĐ4: Tự học có hướng dẫn. 

- Không dạy chứng minh các định lý. 

- Bài tập 3: Không yêu cầu  

 

 



3 

Chủ đề 3:  

GIÁ TRỊ LỚN VÀ GIÁ TRỊ NHỎ 

NHẤT CỦA HÀM SỐ (Gồm §3) 

• Định nghĩa. 

• Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất của hàm số trên khoảng, 

đoạn. 

• Bài tập. 

2 2 

  - Bài tập 5a: Không yêu cầu. 

 

 

 

 

 

4 

Chủ đề 4:  

ĐƯỜNG TIỆM CẬN (Gồm §4) 

• Đường tiệm cận ngang. 

• Đường tiệm cận đứng. 

2 2 

  Thực hành: Tìm phương trình của 

đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang khi 

cho trước: 

+ Hàm số. 

+ BBT, đồ thị.   

 

 

5 

Chủ đề 5:  

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ 

VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (Gồm §5) 

• Sơ đồ khảo sát hàm số. 

• Khảo sát một số hàm đa thức và 

hàm phân thức. 

• Sự tương giao của các đồ thị. 

9 7 

  

 

 

(4 tiết lý thuyết + 3 tiết bài 

tập) 

 

  

Sử dụng trình chiếu, bảng phụ giới thiệu 

các đố thị hàm bậc ba; bậc 4; nhất biến :  

Thực hành :  

Giải bài tập trắc nghiệm, hướng dẫn sử 

dụng máy tính cầm tay. 

 

  

 

 

6 

Chủ đề 6:  

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

- Ôn tập chương 1. 

2 2 

 
- BT số 11, 12 và câu hỏi trắc nghiệm số 

5 : Tự học có hướng dẫn.  
 



7 Đánh giá giữa kỳ I 1 
 

8 

Chủ đề 7:  

LŨY THỪA (Gồm §1) 

- Định nghĩa luỹ thừa với số mũ 

nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực.  

- Các tính chất. 

    3 3 

   - Hoạt Động 3: Học sinh tự học. 

- Bài tập 3: Không yêu cầu. 
 

 

9 

Chủ đề 8:  

HÀM SỐ LŨY THỪA (Gồm §2) 

- Định nghĩa hàm số luỹ thừa. 

- Các tính chất. 

2 2 

 
- Hoạt động 1: Học sinh tự học. 

- Bài tập 4 và 5: Không yêu cầu.  

10 

Chủ đề 9:  

LÔGARIT (Gồm §3) 

- Định nghĩa lôgarit cơ số a (

, ) của một số dương. - Các tính 

chất cơ bản của lôgarit.  

- Lôgarit thập phân.  

- Số e và lôgarit tự nhiên. 

4 3 

(2 tiết lý thuyết + 1 tiết bài 

tập)  

- Ví dụ 9:  học sinh tự học. 

- Bài tập 4: Không yêu cầu. 
 

 

11 

Chủ đề 10:  

HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ 

LÔGARIT  (Gồm §4) 

- Định nghĩa hàm số mũ, hàm số 

lôgarit. 

- Các tính chất. 

-Đạo hàm và đồ thị hàm số mũ, hàm 

số lôgarit. 

2    2 

 
- Hoạt động 1: Tự học có hướng dẫn 

(Cập nhật số liệu thống kê mới)  

 

12 

Chủ đề 11:  

PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ 

PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (Gồm 

§5)  
3 3 

 
  



13 

Chủ đề 12:  

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ 

LÔGARIT (Gồm §6) 
3 3 

 
- Mục I.1+ Mục II .1: Tự học có hướng 

dẫn phần minh họa bằng đồ thị 

14 

Chủ đề 13:  

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 

- Ôn tập chương 2. 

2 2 

  

15 

Chủ đề 14:  

NGUYÊN HÀM (Gồm §1) 

- Định nghĩa và các tính chất của 

nguyên hàm.  

- Kí hiệu họ các nguyên hàm của một 

hàm số.  

- Bảng nguyên hàm của một số hàm 

số sơ cấp.  

4 4 

 
 

16 - Ôn tập học kỳ 1. 2 
  

17 - Đánh giá cuối học kỳ I 1 
  

 PHẦN II. HÌNH HỌC 12 (21 tiết) 

TT 
Chủ đề/ 

bài học 

Số 

tiết 

quy 

định 

Số  tiết 

đã tinh 

giảm 

Nội dung điều chỉnh 

            Hướng dẫn thực hiện 



1 

 

Chủ đề 1:  

KHÁI NIỆM CÁC KHỐI ĐA 

DIỆN (Gồm §1)  

 

3 

 

    2 

(1 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập)  + Mục III - hai đa diện bằng nhau:   Học 

sinh tự học có hướng dẫn. 

+ Bài tập 1và 2: Không yêu cầu. 

  

2 

Chủ đề 2:  

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 

(Gồm §2, §3)  

5  5 

 
§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều: 

+ Mục II hoạt động 3 và 4: Học sinh tự học 

có hướng dẫn. 

+  Bài tập 2; 3; 4: Học sinh tự học có 

hướng dẫn. 

§3. Thể tích khối đa diện: 

+ Các dạng bài tập thường gặp trong đề 

thi.  

+ Sử dụng máy tính cầm tay.  

3 

Chủ đề 3:  

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

- Ôn tập chương 1 và đánh giá 

giữa kỳ  

2 2 

 
+ Tổng kết phân loại : thể tích các hình 

chóp (có cạnh bên vuông góc đáy, mặt bên 

vuông góc đáy, đều,…)  

+ Hình lăng trụ đứng ; xiên  

+ Quan hệ lăng trụ và hình chóp.  



4 

Chủ đề 4:  

MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT 

CẦU (Gồm §1, §2) 

 

§1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT 

TRÒN XOAY 

 

 

 

 

§2. MẶT CẦU  

 

10     9 

 

Nội dung : Mặt nón. Diện tích xung 

quanh của hình nón. 

(3 tiết lý thuyết + bài tập)  

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay 

+ Mục II.2+3+4: Học sinh tự học có hướng 

dẫn. 

+ Mục III.2+3+4: Học sinh tự học có 

hướng dẫn. 

 

 

 

 

§2. Mặt cầu 

+ Mục II+III+IV: Học sinh tự học có 

hướng dẫn. 

+ Bài tập 5+6+8+9: Không yêu cầu.  

Nội dung 2: Mặt trụ. Diện tích xung 

quanh của hình trụ 

(3 tiết lý thuyết + bài tập) 

 

Nội dung 3: Mặt cầu 

(3 tiết lý thuyết + bài tập) 

5 

Chủ đề 5:  

ÔN TẬP CHƯƠNG 2  2 2 

 +Học sinh : tổng kết và nêu tính chất các 

khối.  

+Giáo viên : Nêu các dạng bài tâp.  

+ Bài tập 3; 4: Không yêu c. 

6 - Ôn tập học kỳ I 1   

7 - Kiểm tra cuối học kỳ  I 1 
  

Bắc Trà My, ngày 12 tháng 9 năm 2021 

       TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 ĐỖ VĂN CHÍN 


